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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
Núm. de la sessió: 1/2022
Data: 16 de març de 2022
Horari: de 10h a 12 h
Lloc: Presencial (Sala Polivalent de Telers)

Hi assisteixen:

Presidenta Mònica Polo Rubia
Secretària Victòria Hernàndez Salamero

FACGG Miquel Mariano Saperas 
Amics/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià Lluís Segara Orobitg
Assoc. de GG amb empenta de les Arenes Mercè Martí
Assoc. de Gent Gran de La Maurina Maria Lindoso
Assoc. de GG Terrassa Can Boada del Pi Alfonso Morales Herrerías
Assoc. de Gent Gran del Districte II Josep Ruiz Rodriguez
Aula Gran de Terrassa Rosa Mª Ballús Escudé
Club de GG Districte IV Pedro Castera Mur
Club de GG de Ca N’Anglada, Montserrat i Torresana Fernando Viedma Molla
Associació el Llibre de la Vida Jaume Sabaté
Fundació Catalunya La Pedrera  Laura Muñoz
Càritas de Terrassa Cinta Jardí Torrents
Creu Roja Terrassa Roser Marfà
UGT Isabel Zarza Gallego
CCOO Joan Grané Calvo
Iai@flautes-Terrassa Jose Luis Charles Gracia
Marea Pensionista de Terrassa Manuel Tórtola Risueño
Moviment per unes pensions dignes (MPD) Plàcid Lordán Gubianas
Comissió de residències públiques de Terrassa Pepe Sánchez De Haro
Grup Municipal de ERC i MES Lluís Labòria Martorell
Grup Municipal del PDeCAT Teresa Miron Sanz
Grup Municipal de Tot per Terrassa Marta Martí Massip

S’han excusat d’assistir:

Assoc. de GG del Parc de Sant Jordi de Terrassa Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos
Associació de Gent Gran Terrassa Centre Ferran Garcia Camps
Club de la Gent Gran de Sant Pere Nord Miguel Soriano Molina
Grup XEC3 (Xarxa d'experiència, Construcció de Coneixement) Mª Jesús Comellas
Grup Municipal de C’s Alberto Sánchez

   Absents:  

Assoc. de Gent Gran Terrassa Can Roca Jaume Colom Armengol
Assoc. Amics de la Gent Gran Districte 5 Vicens Aunós Vidal
Club de Gent Gran del barri de Can Palet  Magda Aguilar Garcia
Club de Jubilados y Pensionistes de Can Parellada Valentín González
Club de Jubilats i Pensionistes Can Jofresa Antonio Cazorla Molina
Club de Jubilats i Pensionistes Sant Llorenç Mª Dolors Serna Hernández
La Llar de la Gent  Gran de les Fonts Francisco Contreras Hernández
Grup Municipal del PSC Lluís Ros Villapando

També han assistit:

Club de GG Districte IV Francisco Matilla
Club de GG de Ca N’Anglada, Montserrat i Torresana Ángel Oliva
Iai@flautes-Terrassa Josep Ferrer Tura
Moviment per unes pensions dignes (MPD) Manel Cuadra Casado
Representant al Consell Comarcal del CMGG Josep Guinot Mauchan
Director de l'Àrea de Cicles de la Vida Santiago Martínez Illa
Tècnica del Servei de Promoció Gent Gran Sara Gallés Villaplana
Auxiliar de gestió de Promoció Gent Gran Sergio Jiménez Aguilera
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1. Benvinguda a càrrec de la Regidora de Gent Gran, Mònica Polo.

La  Sra.  Mònica  Polo  dóna  la  benvinguda  als  membres  del  Consell  i  agraeix  la  seva
presència.

2. Reflexió compartida. Situació actual a Ucraïna. Lectura de la Declaració
dels  Grups  Polítics  Municipals  a  l’Ajuntament  de  Terrassa  sobre  el
conflicte bèl·lic a Ucraïna.

El Sr. Miquel Mariano llegeix la Declaració consensuada per tots els grups municipals de
l’Ajuntament de Terrassa, en el qual es fa una reflexió sobre la situació a Ucraïna (s’adjunta
document )

3. Aprovació de les actes anteriors.

Es  realitza  l'aprovació  de  les  actes  de  les  anteriors  reunions  ordinària  (13/10/21)  i
extraordinària del CMGG (16/12/21).

4. Aprovació del Pla Local per a un Envelliment Integral (PLEI’T) pel Ple
Municipal del 25 de febrer. Acordar procés i terminis per la Constitució de
la Comissió de Seguiment PLEIT.

La Sra. Sara Gallés explica en quin moment està el Pla Local per un Envelliment Integral.

Una vegada s'ha aprovat el Pla Local per un Envelliment Integral (PLEI'T) 2030, aquest es
materialitza amb un Pla d'Accions que sempre anirà vinculat a un Pla de Mandat. El vigent és
el Pla d'Accions 2022-2023.

Per  garantir  la  transparència,  seguiment  i  avaluació  del  PLEI'T  i  del  Pla  d'accions  es
preveuen aquests escenaris de seguiment i avaluació del PLEI’T de forma participativa: 

1. La Comissió Municipal d’envelliment (tècnica)

Formada pels  Serveis  Municipals  que  han  format  el  grup  motor  (Promoció  d’Autonomia,
Salut, Serveis Socials i Promoció Gent Gran, amb la col·laboració puntual dels membres del
grup d’interseccionalitat (serveis que treballen en relació als eixos de desigualtat) i d’altres
serveis municipals, si calgués. 

El Servei de Promoció de la Gent Gran, dins del marc de la Comissió Municipal d'envelliment,
centralitzarà la informació recollida a través dels indicadors corresponents als 5 gran reptes
en relació al PLEIT i de grau d’execució del Pla d’Accions i s’encarregarà de l’elaboració de
l’Informe de Seguiment del PLEI’T de forma bianual i del Pla d’accions de forma bianual. 
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2. La Comissió de Seguiment del PLEI’T. 

Entenem  que  la  Comissió  de  Seguiment  d’Envelliment  haurà  d’estar  formada  pels
representants de les formacions polítiques amb representació al PLE municipal que formen
part  del  Consell  Municipal  de  la  Gent  Gran,  la  Comissió  Municipal  d’Envelliment,
representants del Consell Municipal de la Gent Gran, agents i professionals que treballen en
l’àmbit  de l’abordatge de l’envelliment  a la ciutat.  Podrà proposar-se,  si  així  ho valora la
pròpia comissió, la participació d’un nombre no superior a 3 experts en envelliment. 
La Comissió de seguiment es podrà organitzar en grups de treball,  corresponents com a
mínim a les 4 línies estratègiques establertes al PLEI’T, i es reunirà en sessió plenària, com a
mínim un cop a l’any (opcional).

Els informes de seguiment elaborats per la Comissió Municipal (tant del PLEI’T com dels
Plans d’Accions)  seran presentats i debatuts en l’espai de la Comissió de Seguiment del
PLEI’T.  Aquest  procés  permetrà  una  valoració  global  de  resultats,  la  detecció  de  noves
necessitats,  i  garantir,  estimular i  canalitzar la participació dels ciutadans i  les ciutadanes
grans i de les seves entitats i col·lectius en els assumptes municipals, i fer possible la seva
corresponsabilitat en el govern de l'Ajuntament de Terrassa.

En aquests moments, i tal com preveu el PLEI'T 2030, és en l'espai del Consell Municipal de
la Gent Gran, on s'acorda la creació de la Comissió de Seguiment del PLEI’T i per tant es
demana qui vol ser representant. Es proposa que la Comissió Mixta, que estava constituïda
però aturada de la pandèmia, pugui convertir-se en aquesta Comissió de Seguiment. Sembla
una bona opció, però s'acorda que des del Servei de Promoció a la Gent Gran s'enviarà per
fer memòria qui en forma part en aquests moments i qui feia de representant. En 15 dies les
entitats han de respondre si estan interessades en formar part de la Comissió de Seguiment i
si mantenen la persona que representa l'entitat. 

En el cas de les noves entitats que no formaven part de la Comissió Mixta, sin volen formar
part de la Comissió de Seguiment i quina persona les representa, han d'informar al Servei de
Promoció de la Gent Gran també en el termini de 15 dies.
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La  Sra. Victòria Hernández proposa als membres de Consell  que els representants de la
Comissió Mixta siguin els mateixos que formin part de la Comissió de Seguiment del PLEI’T  i
aprofitar la representativitat de tots ells. El Sr. Pepe Sánchez comenta que li sembla correcte
la proposta i demana que es reculli i es faciliti informació sobre quines són les persones que
participen, les que volen participar  per actualitzar-ho.

El Sr. Josep Ferrer demana que s’envii als membres del Consell el més aviat possible la
informació sobre el tema per poder prendre decisions dins el si de les entitats.

La Sra. Victòria Hernández es compromet a fer-ho.

5. Cal escollir representants del CMGG pel Consell del Vallés Occidental
de la Gent Gran (Congres Gent Gran) i/o ratificar les persones que ja ho
estan fent (seguint acord recollit a l’Acta de la darrera reunió ordinària).

La Sra. Victòria Hernández indica que, seguint allò que es va acordar en l’anterior reunió del
CMGG, cal escollir representants al Consell del Vallés Occidental de la Gent Gran i/o ratificar
als que ja exercien la representació :Sr. Guinot i Sra. Zarza . El Sr Tórtola renuncia.

El Sr. Guinot, explica en quin moment es troba la situació i indica que estan pendents de la
revisió  i  aprovació  del  reglament  del  Consell  Consultiu  per  part  del  Consell  del  Vallés
Occidental de la Gent Gran per començar a treballar.

No hi han candidatures noves a la representació i el membres del CMGG ratifiquen al Sr.
Josep Guinot i  la Sra. Isabel Zarza com a representants del CMGG al Consell del Vallés
Occidental.
 

6. Fira de la Gent Gran 2022.

La Sra.  Mònica Polo explica que durant  les seves visites a les entitats  de gent  gran ha
detectat malestar per la suspensió de les activitats de la Fira de la Gent Gran. Manifesta que
la voluntat de l’Ajuntament es donar recolzament a les entitats i que hi ha accessibilitat per
aclarir qualsevol qüestió al respecte.

El  Sr.  Miquel  Mariano, com a president de la FACGG, explica que s’ha fet  impossible la
celebració de la Fira degut a la normativa vigent en qüestió de prevenció degut a la pandèmia
de COVID-19. Diu que cal assumir la cancel·lació de la Fira i que s’ha de treballar de cara a
l’organització de la mateixa el proper any. Posa com a exemple un esdeveniment previst que
no complia cap de les normes establertes. Confirma el malestar entre les entitats.

La Sra. Isabel Zarza comenta que el Recinte Firal és un espai molt gran poc adequat per a
activitats amb gent gran a causa del fred, sobretot si no està ple, i fa proposa la possibilitat de
traslladar l’esdeveniment a un altre lloc.
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La Sra. Mònica Polo assegura que el que es va fer des del Servei de Promoció de la Gent
Gran va ser explicar la situació i la normativa que s’havia de complir. Des de l’Ajuntament es
recolza econòmicament i amb acompanyament però no s’organitza, només s’informa de les
circumstàncies  en  les  que  ens  trobem  de  cara  a  l’organització  d’un  esdeveniment  com
aquest. Diu també que es van proposar alternatives com fer activitats per districtes però es
van rebutjar. Acaba dient que sobretot es vol que les entitats es sentin acompanyades i que
queda encara la possibilitat de planificar alguna activitat conjunta.

El Sr. Plàcid Lordan pregunta si la Fira s’ha posposat o s’ha anul·lat definitivament.

El  Sr.  Miquel  Mariano confirma que s’ha anul·lat.  Explica que hi  ha molts problemes per
posposar-la degut al calendari de cursos, perquè és ara quan les entitats porten sis mesos
fent les mateixes activitats i és quant les persones estan preparades per portar-les a terme.

El Sr. Pepe Sánchez aprofita per dir que es prengui seriosament la preparació de cara a l’any
vinent i proposa organitzar xerrades per a la gent gran i ampliar la participació.

El Sr.  Mariano diu com a exemple que es va proposar a les residències de gent gran la
participació  a  la  Fira,  que  només  va  contestar  una  i  que  amb  aquesta  la  Federació
organitzarà una sortida a Montserrat.

El Sr. Josep Ferrer incideix en que la Comissió de Residències Públiques es dedica a lluitar
per  la  creació  de  noves  residències  públiques  i  no  té  res  a  veure  amb  les  residències
privades de Terrassa. El que proposen es participar amb xerrades a l’esdeveniment.

7.  Subvencions  Municipals  i  repàs  membres  CMGG després  canvis  de
Juntes d’algunes entitats.

El Sr.  Sergio Jiménez comenta breument que el nombre de subvencions sol·licitades per
l’any 2022 ha crescut considerablement respecte del 2021, degut a que la situació pandèmica
sembla que millora i n’hi ha millors previsions per aquest any.

Posteriorment  explica que,  degut  a  que  n’hi  han  hagut  canvis  en  juntes  d’entitats,  que
s’esperen més i que aquests canvis impliquen en determinats casos nova representació al
CMGG, serà necessari en un futur immediat redactar un nou decret de nomenament i que, a
tal efecte, seria recomanable que des de les entitats i moviments es fes una previsió de cara
als propers mesos per tal d’agrupar en l’esmentat decret totes les possibles variacions.

El  Sr.  Josep  Lluís  Charles  sol·licita  que  quan  s’enviï  correu  electrònic  als  representants
titulars del CMGG també s’incloguin els correus dels representants suplents.

La  Sra.  Victòria  Hernández  accepta  la  proposta  sempre  que  s’asseguri  la  confirmació
d’assistència perquè l’espai de la Sala Polivalent de Telers es queda petita i s’ha de veure si
hauríem de canviar de lloc de reunió en cas que creixi el nombre d’assistents.
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8. Informacions de retorn dels representants del Consell a altres espais de
participació: 

Congres de la Gent Gran 
Consell del Vallés Occidental de la Gent Gran 

Josep Guinot 
Isabel Zarza  

Taula de Mobilitat El llibre de la Vida / Jaume Sabaté
Taula de Seguretat El llibre de la Vida / Jaume Sabaté
Taula Tècnica de Maltractament Federació 
Consell de Salut Fundació La Pedrera / Laura 
Consell d’Habitatge iai@flautes Terrassa  

Comissió de Residències Públiques
Taula de Pobresa Energètica Assoc. de Gent Gran Parc de Sant Jordi
Consell de Serveis Socials Teresa Mirón
Comissió d’Accessibilitat Aula Gran / Rosa Ballús

La Sra.  Rosa Mª Ballús  fa  un  incís  indicant  que a  la  anterior  reunió  del  CMGG ella  va
entendre que formaria part de la Taula de Mobilitat i no de la Comissió d’Accessibilitat.

La Sra. Victòria Hernández aclareix que es va oferir per la Comissió d’Accessibilitat i que així
consta en acta.

La Sra. Isabel Zarza demana que s’entengui el diferent ritme que tenen les persones grans i
que justifica aquest tipus de malentesos.

Es detecta que les persones  / entitats que es van acordar com a representants a la reunió
ordinària  anterior  no ho tenien clar.  Resten pendents algunes comunicacions als  Serveis
organitzadors dels espais participatius corresponents per tal de que les persones puguin fer
real aquesta participació, per part del Servei de Gent Gran.

Consell del Vallès Occidental de la Gent Gran (Congres Gent Gran de Catalunya)
El Sr. Josep Guinot fa referència a l’explicació que ja ha donat al punt 5 i afegeix que fins que
no s’aprovi el reglament no començarà l’activitat.

La Sra. Isabel Zarza explica que al consell comarcal es traslladen totes les qüestions que es
debaten  al  CMGG.  Afegeix  que  la  data  aproximada  que  tenien  com a referència  per  la
posada en marxa del  Consell  Consultiu ha passat  però que de tota manera es continua
treballant en alguns temes.

Taula de Mobilitat (El Llibre de la Vida)
El Sr. Jaume Sabaté explica que el dia 17 de març assistirà a la seva primera reunió de la
Taula de Mobilitat.

El Sr. Pepe Sánchez, en referència a la mobilitat, comenta el tema de la línia dels autobusos
de  l’Hospital,  que  passa  per  zones  que  depenen  de  Mútua  i  no  passen  per  zones  que
depenen  de  CST,  de  manera  que  algunes  persones  han  de  fer  transbord  per  arribar  a
l’Hospital de Terrassa.
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El Sr. Pepe Sánchez posa l’exemple del barri de Xúquer que depèn de Mútua i té parada per
l’Hospital.

La Sra. Mònica Polo aclareix que s’està treballant per posar ordre en aquest aspecte.

El Sr. Manuel Tórtola recorda que fa 8 0 9 anys iai@flautes van fer una manifestació amb
caminada fins a l’Hospital  per demanar un accés a peu a l’Hospital  per la  perillositat  de
caminar pel costat de la carretera i que el tema continua sense solució.

La Sra. Mònica Polo explica les diverses circumstàncies que dificulten la solució: la situació
de l’edifici de l’Hospital i el fet que existeixi només una sortida i entrada. Comenta que s’ha
format una taula bilateral amb els responsables de la Generalitat per tractar aquesta qüestió i
que s’han posat sobre la taula diverses possibilitats: intentar que l’anella verda passi per allà,
la  creació  d’una  rotonda  i  la  construcció  d’una passarel·la  que  anés  des  de  l’edifici  de
Funerària fins a l’Hospital. Aquesta última va ser descartada perquè els terrenys són privats.

El Sr. Manuel Tórtola respon que l’Ajuntament va tenir l’oportunitat d’adquirir aquests terrenys
per fer estacionaments públics i no ho va fer.

La Sra. Mònica Polo assegura que es continuarà treballant per trobar una solució.

El Sr. Santi Martínez explica que està prevista la construcció d’un carril bici des de Terrassa a
Sabadell amb els fons europeus i introdueix l’alternativa de fer servir el camí que va des de
Mossèn Homs fins a l’Hospital.

La Sra. Mònica Polo explica que també s’ha fet  un estudi per la implantació d’autobusos
llançadora. 

El Sr. Josep Lluís Charles diu que des de la Federació d’Associacions de Veïns fa 8 o 9 anys
que es va denunciar aquest problema, que el carril bici no és la solució i que es podria fer
una permuta de terrenys amb els de l’antiga cimentera. A més a més afegeix que no pot ser
que l’estacionament de l’Hospital sigui de pagament quan hi ha persones que han d’estar
hospitalitzades i això significa un cost important per ells i els seus familiars. Assegura que no
entén com aquest problema encara continua.

La Sra. Mónica Polo respon que s’han aconseguit millores, com el fet que hi hagi un horari
nocturn gratuït o una tarifa reduïda quan es tracta de tractaments llargs i que es plantejarà el
copagament quan finalitzi el contracte en vigor. Finalitza assegurant que les obres suposen
un pressupost important, es necessiten permisos i també posar d’acord a les administracions
i tot això fa difícil la solució però es continuarà pressionant .

El Sr.  Josep Ruiz explica que, efectivament, per experiència pròpia el recorregut a peu pel
costat de la carretera es molt perillós i es pregunta si és tan difícil fer un camí paral·lel.

La Sra. Mònica Polo que com deia el Sr. Santi Martínez aquest carril bici que està previst pot
ser l’alternativa.

La Sra. Maria Lindoso corrobora que el camí que va de Sant Llorenç a l’Hospital es pot fer
servir sense problemes.

http://www.terrassa.org/


Promoció de la Gent Gran
Carrer Sant Ildefons, 8
08221 Terrassa
Tel. 93 788 33 33
GentGran@terrassa.cat
www.terrassa.org

La  Sra.  Mònica  Polo  afirma que  quan  la  solució  és  tan  lenta  es  busquen  alternatives  i
l’Ajuntament està fent un esforç important amb el tema dels autobusos ja que comporten un
cost elevat.

El Sr. Jaume Sabaté respon que traslladarà aquest comentari a la Taula de Mobilitat.

Consell de Seguretat (El Llibre de la Vida)
El Sr. Jaume Sabaté explica que ja ha assistit a dues reunions telemàtiques.

Comenta que  va introduir el tema de la disminució de sucursals bancàries i el conseqüent
augment dels desplaçaments que ha de fer la gent gran, que repercuteix en la seguretat. Des
de Policia Municipal s’afirma que s’ha augmentat la vigilància. Altres entitats representades al
Consell de Seguretat es van afegir a la reclamació. Els cossos de seguretat s’ha oferit per fer
xerrades adreçades a persones grans.

Indica que els membres del CMGG tenen la possibilitat de traslladar a través d’ell qualsevol
qüestió que considerin.

Taula de Maltractaments (Federació com a representants d’entitats - No Consell)
La Sra. Sara Gallés fa una exposició en nom del Sr. Rafel Casals, que no ha pogut assistir.

La Taula de Maltractament de les Persones Grans ha estat treballant a través d'una comissió
de 12 membres escollits per la Taula una sèrie d'eines per protocolitzar com a ciutat la Guia
local per fer front als maltractaments de les persones grans, que es va elaborar juntament
amb la Diputació de Barcelona, i el suport d'EIMA, el 2019.

A la Comissió hi havia anat fins ara el representant de la Federació de Centres i Associacions
de Gent Gran de Terrassa i Comarca (FACGG), el senyor Rafel Casals. En aquests moments,
i després d'un temps de tasca intensa on s'han valorat molt les seves aportacions, ha declinat
seguir formant part de la Comissió (com a entitat seguiran formant part de la Taula).

Es demana al Consell de la Gent Gran quina entitat voldria representar a les persones grans
en aquesta Comissió de Posada en Marxa del Protocol de ciutat davant els maltractaments
(basat en la Guia). En aquests moments cal acabar de preparar el pacte d'acords de ciutat, la
formació per a professionals de les eines elaborades, i decidir la campanya de sensibilització
que es vol fer abans de l'estiu. Una vegada hagi acabat aquesta fase, la Comissió de Posada
en marxa del protocol de ciutat es reunirà 1 o 2 cops l'any per avaluar la implementació a la
ciutat del protocol, amb l'objectiu d'informar a la resta de la Taula de Maltractament i a la
ciutat dels resultats.

Es proposa que les entitats que vulguin fer de representants enviïn un correu al Servei de
Promoció de la Gent Gran per quedar amb la tècnica del Servei. D'aquesta manera els podrà
explicar millor la situació actual i acabar de decidir, si hi ha més d'una entitat interessada, qui
representarà a les persones grans a la Comissió.
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El Sr. Josep Lluís Charles demana que, d’igual manera que amb el tema de la Comissió de
Seguiment del PLEI’T, s’enviï informació el més aviat possible als membres del CMGG per tal
que  les  diverses  entitats  i  moviments  puguin  prendre  decisions  al  respecte  de  la  seva
participació.

El  Sr.  Plàcid  Lordan  comenta  que  en  principi  estan  interessats  i  que  esperen  rebre  la
informació.

La Sra. Sara Gallés indica que si  han diverses candidatures s’organitzarà una reunió per
escollir el representant.

La Sra. Victòria Hernández anima a la participació fent palesa la importància de que les
persones grans tinguin representació en els diferents àmbits.

Consell d’Habitatge (iai@flautes Terrassa – Comissió de Residències Públiques)
El  Sr.  Pepe  Sánchez  explica  que  va  haver  una  reunió  amb  el  delegat  territorial  de  la
Generalitat  respecte  de  les  obres  de  Mossèn  Homs  i  el  projecte  de  construcció  d’una
residència a Sant Pere Nord i que el resultat va ser decebedor perquè continuen sense haver
dates. Comenta la seva sorpresa amb el resultat de la reunió quan, en una conversa anterior
del delegat amb la regidora, aquest li assegurava que tot s’estava planificant. Continua dient
que s’espera resposta i menciona la propera visita de la Consellera de Benestar a la ciutat
com a possibilitat d’obtenir més informació al respecte.

La Sra. Mònica Polo assegura que hi ha molta pressió per part de la ciutadania amb aquest
tema, que s’arrossega des de fa molt temps i  que és el  projecte prioritari  sobre la taula.
Confirma també la sorprenent actitud del delegat a la reunió.

El Sr. Pepe Sánchez assenyala com a factor positiu el treball conjunt amb l’Ajuntament però a
pesar d’això la resposta per part de la Generalitat és negativa.

La Sra.  Isabel  Zarza  comenta  que la  impressió  és  que no hi  ha  cap interès  en tirar-ho
endavant  i  que passa el  mateix  a  d’altres  localitats  amb el  problema de les  residències
públiques, per les informacions que rep dels seus companys d’organització.

El Sr. Josep Ferrer, continuant amb l’apartat del Consell d’Habitatge, explica que a la darrera
reunió es van plantejar tota una sèrie de propostes alternatives a les residències com per
exemple  habitatges  tutelats  o  permutes  d’habitatges  per  millorar  l’accessibilitat  de  les
persones grans. Es va tornar a reivindicar i es va demanar que es pressioni a la Generalitat
per obtenir una resposta i si no s’aconsegueix caldrà treballar per trobar una solució.

El Sr. Josep Ruiz assegura que van donar 3 mesos de marge per donar una resposta i que ja
es compleixen. Pregunta què s’ha de fer des del CMGG i des de l’Ajuntament si la resposta
és negativa i planteja organitzar una reunió urgent si és així, i pensar en alternatives com
l’atenció domiciliària encara que sigui més costosa.

La Sra. Mònica Polo afirma que s’està treballant en la millora del SAD des de Serveis Socials
i  d’altra banda torna a insistir  en l’esperança de tenir  una resposta durant la visita de la
Consellera.
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La Sra. Isabel Zarza comenta el problema amb la Llei de la Dependència i la gran demanda
que hi ha, qüestió en la que s’ha de treballar.

El  Sr.  Josep Ferrer  aclareix  que de tota manera,  es necessiten residències o habitatges
tutelats  si  o  si  perquè hi  ha persones que ho necessiten i  no  és  suficient  amb l’atenció
domiciliària. Explica que ha augmentat en 350 persones la demanda per residències i en un
futur continuarà augmentant, de manera que es tracta d’un problema prou greu perquè sigui
prioritari.

La Sra. Mònica Polo diu que, depèn de la resposta que s’obtingui, des del CMGG es podria
manifestar públicament aquesta necessitat.

El Josep Ferrer diu que si a l’abril no s’ha rebut una resposta es pot dir que Sra. Consellera
és una mentidera.

El Sr. Pepe Sánchez considera que caldria saber què està passant amb el SAD i la quantitat
de problemes que té i tractar-ho a nivell global per la importància del problema.

El Sr. Josep Ruiz explica que al 2005 va entrar en vigor la Llei de la Dependència i es va
vendre políticament com un pilar fonamental per solucionar el problema assistencial però que
només s’ha destinat  un 10% del  pressupost previst,  de manera que no hi  han hagut  els
recursos necessaris. La conseqüència d’això és que s’augmenten els requisits per obtindre
l’assistència  i  només  un  mínim  de  persones  poden  gaudir-la.  Demana  que  les
administracions facin efectives partides econòmiques per complir amb la Llei perquè cada
vegada més persones ho necessiten.

La Sra. Mònica Polo es compromet a organitzar una reunió dins el Consell amb la Cap de
Dependència per parlar d’aquest tema.

9. Precs i preguntes.

Informació: Acord de Junta de portaveus del 25 de febrer en relació a les
entitats bancàries (S’adjunta document)
El Servei de Secretaria General ens insta a «...COMUNICAR els acords de l’Acord de Junta
de Portaveus aprovat pel Ple Municipal del 25 de febrer de 2022 en relació amb estudiar la
taxa dels caixers automàtics a les entitats bancàries...», a les diferents entitats de la ciutat
que treballen amb el  col·lectiu de persones majors de 65 anys,  el  Moviment  per  a unes
Pensions Dignes, els grups sindicals de la ciutat i als i les membres del Consell Municipal de
la Gent Gran de Terrassa.
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Proposta d’intervenció al Ple Municipal de l’MPD en relació a la T-Blanca
El Sr. Plàcid Lordan manifesta que és necessària la revisió del límit d’ingressos requerit per
obtenir la T-Blanca perquè s’ha quedat desfasat en relació a la situació econòmica actual.
Considera que s’hauria d’adaptar al Salari Mínim Interprofessional, que ronda els 14.000 € i
informa  al  CMGG  que  ho  presentaran  al  proper  Ple  Municipal  com  a  MPD  (s’adjunta
document).

Altres intervencions:

 Es pregunta quin és el volum de demandes a l’Oficina d’Informació de la Gent Gran i
quin és el pressupost que s’està dedicant a l’adaptació d’habitatges per a la gent gran.

 El  Sr.  Alfonso  Morales  denuncia  que,  respecte  la  bretxa  digital,  els  bancs  estan
millorant la l’atenció a la gent gran, però no passa el mateix amb les administracions.
Posa l’exemple de la comunicació dels canvis de juntes de les entitats i el seu procès
telemàtic, que és difícil per les persones grans i que en el seu cas no ha pogut portar-
lo a terme. La Sra. Mònica Polo es compromet a ajudar-lo a la ubicació de l’entitat,
degut a que el Servei de Promoció de la Gent Gran no pot acompanyar-lo des de
l’oficina del Servei.

 El Sr. Manuel Tórtola li sembla molt oportuna la reunió amb Dependència i afegeix que
s’hauria de tornar a organitzar una reunió per tractar la problemàtica amb les entitats
bancàries. El Sr. Lluís Segarra, seguint amb el tema de les entitats bancàries, confirma
que ha millorat l’atenció, però que de tota manera, el fet que es redueixin les oficines
fa que es formin cues importants de persones grans els dies que es cobra la pensió i
que això es perjudicial per aquestes persones perquè han d’estar en peu molt temps.
La Sra. Mònica Polo proposa una segona reunió per tractar aquest tema i que de fet
estava pendent.

 La Sra. Teresa Miron afirma que les entitats bancàries han millorat molt l’atenció a la
gent  gran però  que a  cada oficina  les  directrius  són diferents  depenent  de  qui  la
dirigeix. D’altra banda es queixa de l’atenció del Mossos d’Esquadra a les persones
grans, en general per els marges de temps per atendre la denúncia i en particular per
la utilització d’un llenguatge humiliant, com si fossin nens. La Sra. Mònica Polo explica
que s’estan fent reunions amb Policia i Mossos per millorar  qüestions en l’àmbit de
Capacitats Diverses i que es pot fer el mateix en matèria de Gent Gran.

 El  Sr.  Jaume  Sabaté  considera  que  serà  fàcil  canalitzar  el  tema  del  tracte  a  les
persones  grans  perquè  ell  detecta  que  el  cossos  del  seguretats  estan  oberts  a
suggeriments.

 La Sra. Isabel Zarza expressa el seu desig de que pari la guerra i que es facin tots els
esforços possibles pels refugiats. D’altra banda assenyala que la bretxa de pobresa i
la bretxa digital de les persones grans afecta sobretot a les dones i que per la seva
banda continuaran treballant per millorar la situació però que cal la col·laboració de
tothom. Afegeix que s’ha de continuant lluitant per la implantació d’una llei integral de
les personers grans. Diu que la gent gran ha de ser atesa amb propietat perquè durant
molts anys han estat treballant pel país i ara han de rebre el retorn.
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 El Sr. Lluís Labòria fa una breu reflexió sobre la diferència entre la vida aquí i a països
com Ucraïna, que l’estat del benestar ara mateix penja d’un fil i que podem passar de
discutir temes banals a discutir temes importants com la guerra, el canvi climàtic o el
preu de les matèries primes. La seva conclusió és que s’ha de gaudir del que tenim
mentre ho tenim.

 El Sr. Josep Ruiz torna a incidir en la qüestió de les noves tecnologies i assegura que
suposa un maltracte i  una angoixa per les persones grans. Agraeix l’ajuda des de
l’Ajuntament però denuncia l’actitud dels responsables dels centres gestionats per la
Generalitat. Diu que els casals de gent gran s’han reconvertit en casals cívics i que la
presència de persones de totes les edats ha difuminat l’acompanyament que abans
rebia la gent gran. Acaba proposant una reunió amb els responsables dels casals per
tractar el tema. La Sra. Mònica Polo explica que s’està treballant i s’està a l’espera de
la  signatura  d’un  conveni  de  col·laboració  amb  la  Generalitat.  La  Sra.  Victòria
Hernández  comenta  que  s’intenta  posar  ordre  en  aquesta  qüestió  i  treballar  junts
Ajuntament i Generalitat per tal que les persones puguin accedir a tota la informació
dels canals de comunicació de l’Ajuntament.

 El Sr. Miquel Mariano posa com a exemple de la descoordinació el fet que cada casal
interpreta la normativa en matèria de COVID-19 de manera diferent.  El Sr.  Alfonso
Morales posa com a exemple el assumpte de la Fira de la Gent Gran i assegura que
de vegades al Recinte Firal s’ha aplicat de forma més permissiva. La Sra. Mònica Polo
aclareix que la normativa la determina el servei epidemiològic i l’Ajuntament el que ha
fet  és  transmetre-la,  sempre amb la  intenció  d’acompanyar  a  les  entitats.  La  Sra.
Mònica Polo torna a insistir  en que per  això s’està intentant  posar  ordre entre els
centres i administracions.

S’incorporarà a l’Acta de la reunió un apartat d’Acords per que sigui més fàcil executar-los i
seguir-los.

Finalment, la Sra. Mònica Polo dona per tancada la sessió
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RESUM ACORDS:

Transformar la Comissió Mixta en la COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLEI’T.
S’enviarà mail a tots els membres del Consell perquè en un termini de 15 dies responguin si volen formar part 
o no.

Representació del CMGG de Terrassa al Consell del Valles Occidental i Congres de Catalunya de Gent
Gran: No hi han candidatures noves a la representació i el membres del CMGG ratifiquen al Sr. Josep Guinot i
la Sra. Isabel Zarza com a representants del CMGG al Consell del Vallés Occidental.

Fira Gent Gran 2022. El Sr. Miquel Mariano, com a president de la FACGG, explica que s’ha fet impossible la
celebració de la Fira degut a la normativa vigent en qüestió de prevenció degut a la pandèmia de COVID-19.
Diu que cal assumir la cancel·lació de la Fira i que s’ha de treballar de cara a l’organització de la mateixa el
proper any.

Convocatòria reunions del Consell  i  confirmacions d’assistència. Es sol·licita que quan s’enviï  correu
electrònic  als  representants  titulars  del  CMGG també s’incloguin  els  correus  dels  representants  suplents.
S’accepta la proposta sempre que s’asseguri la confirmació d’assistència perquè l’espai de la Sala Polivalent
de Telers es queda petita i  s’ha de veure si ha de canviar de lloc de reunió en cas que creixi  el nombre
d’assistents.

Representants del CMGG altres espais participatius:  Es detecta que les persones  / entitats que es van
acordar  com a  representants  a  la  reunió  ordinària  anterior  no  ho  tenien  clar.  Resten  pendents  algunes
comunicacions als Serveis organitzadors dels espais participatius corresponents per tal de que les persones
puguin fer real aquesta participació, per part del Servei de Gent Gran.

Accés a l’Hospital: línies autobusos en relació a proveïdor sanitari i accés a peu segur a l’Hospital. El
representant del CMGG ens informarà de quines informacions hi han al respecte a la Taula de Mobilitat.

Representació  a  la  Comissió  /Taula  de  Maltractaments. La Federació  ha declinat  la  representació  en
endavant. S’enviarà mail per veure qui vol representar les persones grans en aquest espai tècnic.

Informació en relació a La llei de la Dependència a la ciutat i la afectació de la mateixa.  La Sra. Mònica
Polo es compromet a organitzar una reunió dins el Consell amb la Cap de Dependència per parlar d’aquest
tema.

Cal informar a la  propera reunió en relació a:  Es pregunta quin  és el  volum de demandes a l’Oficina
d’Informació de la Gent Gran i quin és el pressupost que s’està dedicant a l’adaptació d’habitatges per a la
gent gran.

Dificultat  del  Sr.  Alfonso  Morales  en  relació  problema gestió  digital  documental  d’un  tràmit  de  la
Generalitat.  La Sra. Mònica Polo es compromet a ajudar-lo des del Servei de Promoció de la Gent Gran.

Demanda de tornar a organitzar una reunió per tractar la problemàtica amb les entitats bancàries. La
Sra. Mònica Polo proposa una segona reunió per tractar aquest tema.

La Sra. Teresa Miron es queixa de l’atenció del Mossos d’Esquadra a les persones grans, en general per
els marges de temps per atendre la denúncia i en particular per la utilització d’un llenguatge humiliant, com si
fossin nens. El representant a la Taula de Seguretat ho traslladarà.

Treballar de forma més coordinada amb els Casals Cívics de la Generalitat. La Sra. Victòria Hernández
comenta que s’intenta posar ordre en aquesta qüestió i treballar junts Ajuntament i Generalitat per tal que les
persones puguin accedir a tota la informació dels canals de comunicació de l’Ajuntament.

Coherència i  execució dels acords de les reunions del CMGG:  S’incorporarà a l’Acta de la reunió un
apartat d’Acords per que sigui més fàcil executar-los i seguir-los.
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